
แบบ ข.5 

ค าขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ 

และทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอ่ืน 
 

เขียนที่ ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
           วันที่........เดือน........................พ.ศ. ............... 

 
  ข้าพเจ้า ......................................................................................... เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 
(ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ) 
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...................................... 
หมู่ ............ ต าบล ............................... อ าเภอ ......................... จังหวัด ........................ โทรฯ .............................................. 
  (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท ............................. จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียน ..................... 
มีส านักงานต้ังอยู่เลขที่ ........... ตรอก/ซอย ..............................ถนน .............................. หมู่ .............. ต าบล ........................ 
อ าเภอ ........................ จังหวัด ....................... โดย ................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่บ้านเลขที่ ............... ตรอก/ซอย ..................................ถนน ....................................... หมู่ ...................  
ต าบล ......................................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
  ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาต .............................................................. ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาต ได้รับใบอนุญาต ................................. ตามใบอนุญาตเลขที่ .............................. 
ลงวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... ที่บ้านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย .................................................
ถนน ................................ หมู่ ........ ต าบล ....................................... อ าเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี     ในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ ......................................... เป็นที่ดินของ ............................................................................... 
  ข้อ 2 เป็นอาคาร  

(1) ชนิด ........................................................ จ านวน ................. เพื่อใช้เป็น ............................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........... คัน 

(2) ชนิด ........................................................ จ านวน ................. เพื่อใช้เป็น ............................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........... คัน 
   ก าหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ..................  
  ข้อ 3 เหตุที่ท าการไม่เสร็จตามที่ได้รับอนุญาต เพราะ .................................................................................  
........................................................................................................ ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วถึง ....................................... 
..................................................................................................................จึงขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออีก ............ วัน 
  ข้อ 4 มี .......................................เป็นผู้ควบคุมงาน .............................................. เป็นผู้ออกแบบ, ค านวณ  
 
 



  ข้อ 5 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
(1) เอกสารการเป็นเจ้าของอาคาร จ านวน ............ ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่

เจ้าของอาคารที่ได้รับอนุญาต) 
(2) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร เป็นผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอ่ืน) 
(3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร เป็นผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอ่ืน) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ

อนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ

บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(6) ใบอนุญาตตามข้อ 1 จ านวน ........ ฉบับ 
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จ านวน ........ ฉบับ 
(8) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมงาน จ านวน ........ ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

(9) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) ....................................................................... 
 

ลงชื่อ ............................................ 
      ( ............................................ ) 

       ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 

หมายเหตุของเจ้าหน้าท่ี 
 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา  
ภายในวันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ............................................. เป็นเงิน ..........................  
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ .......... เลขที่ .......... ลงวันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่ .......... ฉบับที่ .......... ลงวันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 


